
 

   

     

ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/ LEADER» 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» 

ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 

 

ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Αριθ. πρωτ.: 2762/04.08.2022 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 

Προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας είτε 

και για το σύνολο των ποσοτήτων του κάθε είδους για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 372.000,00 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τη χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την 2/9/2022 ημέρα Παρασκευή και 

ώρα 15.00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά όπως ορίζεται σύμφωνα με τη Διακήρυξη 

και μέσα στον καθορισμένο από την εκάστοτε σύμβαση χρόνο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1. Όλα τα φυσικά πρόσωπα (Έλληνες ή Αλλοδαποί),  

22PROC011108772 2022-08-17
ΑΔΑ: ΩΜ6ΨΟΕΦ8-Ο47

Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2022.08.17 14:57:58
EEST
Reason:
Location: Athens



2. Όλα τα νομικά πρόσωπα,  

3. Συνεταιρισμοί και  

4. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.  

 

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της 

προμήθειας. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 

παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να 

συνοδεύει κάθε προσφορά . 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ,  ήτοι 6.000,00 €. 

Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να είναι σύμφωνες 

με αυτές της με αρ. μελ. 37/2022 της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 12 (δώδεκα) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 

εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη 

παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016. 

Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και διαρκεί 

δώδεκα (12) μήνες.  

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο υλικό του διαγωνισμού στην 

ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΛ www.deyalagada.gr και στην Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr. 

 

 

Λαγκαδάς, 04.08.2022 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Λαγκαδά 

 

 

 

Ξενιτίδης Γεώργιος 
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